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Entrega de cestas básicas na Casa De Artes &
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#SOMOSPHI
Guinada rumo à sustentabilidade
Ninguém duvida de que o mundo pós pandemia será outro. Além da forte recessão e do
rastro de mortes, uma coisa é certa: a busca por
um planeta mais sustentável terá de deixar de
ser discurso. Nesta edição do Boletim Phi,
trazemos o assunto à pauta, numa entrevista
com o jornalista especializado em meio ambiente André Trigueiro e na seção Empresa
Responsável.
Alertas têm sido feitos há décadas em diferentes fóruns sobre o tema. No talvez mais importante, em 2015, líderes de 190 nações decidiram, na sede da Organização das Nações
Unidas (ONU), assinar um plano de ação para
proteger o planeta, erradicar a pobreza e
garantir que ninguém ﬁque para trás. O
documento, denominado “Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável”, contém os tão
falados 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). Nele, a humanidade é conclamada a buscar o desenvolvimento em bases
sustentáveis como forma de garantir um futuro
próspero e harmônico para as gerações atuais
e, especialmente, as futuras. Relatório recente
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do Ipea aponta avanços e retrocessos na
agenda brasileira, destacando a mobilização
multissetorial - envolvendo governos, iniciativa privada, organizações sociais e indivíduos como requisito essencial para o avanço.
A expectativa é que o pós-pandemia possa
trazer o ﬁm do sistema social mediado pelo
consumo de bens supérﬂuos, no qual a
sociedade utiliza muito mais do que a natureza
pode fornecer ao homem. Será necessário
maior senso de generosidade, que fomente a
justa distribuição de renda, a eﬁcácia dos
serviços públicos e a maior e mais responsável

A humanidade é conclamada a buscar o
desenvolvimento em bases sustentáveis
como forma de garantir um futuro
próspero e harmônico para
as gerações atuais e ,

especialmente , as futuras .
presença do Estado na economia. Se não
podemos resolver todas as questões imediatamente, que cada um comece a fazer sua parte.
Tudo o que não podemos desejar e ter após a
pandemia que enfrentamos hoje é a volta à
“normalidade”.
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PHI ENTREVISTA
‘Quando a gente não atrapalha , a natureza responde rápido'
À medida que o coronavírus se espalha, ameaçando vidas e a economia mundial, um efeito colateral tem sido
positivo: a diminuição das emissões de gases de efeito estufa. O Brasil, no entanto, vai na contramão mundial
e, com recordes de desmatamento, deve aumentar de 10% a 20% as emissões de gases em 2020, ressalta o
jornalista especializado em meio ambiente André Trigueiro, em entrevista ao Boletim Phi. Também conversamos sobre os efeitos da Covid-19 para os povos indígenas da Amazônia e sobre a tendência de que os hábitos
de consumo se tornem mais conscientes. Conﬁra:

LEIA A ÍNTEGRA DA ENTREVISTA
NO SITE www.institutophi.org.br

O quanto a natureza ganhou com o 'mundo parado'?
No mundo, estudos indicam que haverá uma
redução de 6% nas emissões de gases de efeito
estufa, o que é um baita freio de arrumação. Infelizmente isso veio a partir de uma pandemia monumental, mas ajuda a cumprir o Acordo de Paris, ﬁrmado há cinco anos. Alguns efeitos da quarentena
foram as águas de Veneza ﬁcando cristalinas, os
animais silvestres aparecendo livres, leves e soltos
em áreas urbanas, a possibilidade de quem mora
em São Paulo enxergar estrelas por causa da
redução da poluição... O recesso estabeleceu uma
cessação de movimento de atividade econômica
que nos permitiu ver com muita clareza que, se a
gente não atrapalha, a natureza responde rápido. Se
isso vai determinar alguma mudança? Esperamos
que sim. As novas gerações estão chegando com
muita cultura e assertividade. Agora, o Brasil foi na
contramão e deve fechar 2020 com um aumento de
10% a 20% das emissões por causa do desmatamen-

to, gerando perplexidade e preocupação na comunidade internacional.
Você acredita que devemos esperar por outras
pandemias?
Existem indícios de que outras enfermidades do ﬁm
do século passado para cá, como as gripes suína e
aviária, por exemplo, teriam ocorrido a partir da
expansão do desmatamento e do contato de pessoas
com vírus que ocorriam endemicamente em animais
silvestres dentro das ﬂorestas. No caso do coronavírus, haveria uma relação nossa com animais que
habitam grotões da ﬂoresta. Conversei recentemente
com um pesquisador da Universidade de Fortaleza,
que está estudando esse tema, e ele está muito
preocupado com a expansão do desmatamento no
Brasil e com eventuais microorganismos que
estavam sossegados numa área inexplorada, mas
que nós possivelmente estamos precipitando a
expansão deles na nossa direção.
CONTINUA
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PHI ENTREVISTA
CONTINUAÇÃO DA PG 3
Foto de Sebastião Salgado: fotógrafo
pediu proteção contra a Covid-19 para os
índios da Amazônia em manifesto
Sobre a chegada do coronavírus nas comunidades
indígenas, qual cenário poderá se desenhar?
Com o desmonte das políticas ambientais e de
proteção dos indígenas e o advento da pandemia,
criou-se uma conjuntura que é a tempestade perfeita. Existem mais de 20 mil garimpeiros instalados
ilegalmente dentro da Reserva Yanomami. Os
indígenas não têm a imunidade que temos, são
muito mais vulneráveis, por exemplo, ao inﬂuenza, o
vírus da gripe. Certos agrupamentos são muito
pequenos, de cerca 50 indivíduos. Se há o contato
com o coronavírus, que é agressivo e letal, aquela
cultura morre. Então, estamos testemunhando o
risco de um etnocídio. Este ano não haverá o
tradicional ritual do Quarup em algumas comunidades do Parque Nacional do Xingu, porque eles estão
apavorados. Isso obviamente não repercute somente aqui dentro. Lá fora, a questão ambiental e
indígena determina impactos econômicos devastadores para o Brasil, a começar pela não ratiﬁcação
do Acordo Comercial entre Mercosul e União
Europeia, o maior da história, por conta da cláusula
ambiental que o Brasil não estaria respeitando. As
grandes carteiras de investimentos do mundo estão
cada vez mais seletivas e não querem aplicar o
dinheiro em projetos ou países que não respeitam
legislação ambiental ou direitos dos povos originais, simples assim.
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Como você enxerga o mundo e as pessoas no póspandemia?
Penso que esse freio de arrumação nos traz a
oportunidade de fazer uma revisão de processos.
Isso já aconteceu na gestão pública e no setor
privado em vários lugares. Amsterdã está se reerguendo seguindo um modelo de desenvolvimento
inspirado num livro de uma economista de Oxford
chamado Economia Donut, um sistema mais
sustentável e socialmente justo, em contraponto ao
crescimento a qualquer custo. A prefeitura de

Londres está adotando medidas para estimular o
uso de bicicletas num retorno lento e gradual para a
rotina, evitando aglomerações em transportes
públicos e ao mesmo tempo incentivando um hábito
mais saudável e sustentável. Há um novo mundo
sendo gestado.
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#RIO
PHI
ALERTA
CONTRACORONA
Desmatamento e emissões gases de efeito estufa
Em 2020, a emissão de
gasesdo efeito estufa
pelo planeta será

reduzida
em

6%

Já o Brasil vai na
contramão mundial e,
com recordes de
desmatamento,
deve aumentar
as emissões

+10 a 20%

por conta da freada econômica
durante a pandemia atual.

As maiores quedas foram observadas
na China e nos Estados Unidos,
os dois países mais poluentes do mundo.

5.666,10 km2
desmatamento
acumulado
agosto/2019 a abril/2020

Setores que mais reduziram
as emissões de gás carbônico:
As medidas que mais contribuíram
para esse efeito foram o

lockdown.

Em 2018, o Brasil emitiu 1,9 bilhão de toneladas brutas de CO2.
A expectativa é de que as emissões em 2020 ﬁquem entre
2,1 bilhões e 2,3 bilhões de toneladas brutas, por conta do
avanço do desmatamento na Amazônia.

aviação

-75%

fechamento de fronteiras
internacionais
e o conﬁnamento das pessoas
por meio de medidas como o

= 94,4% acima
do registrado em abril 2019
= 83,7% acima
da média dos últimos quatro anos
para esse mês.

transportes

-50%

#BOLETIMPHI ESPECIAL CORONAVÍRUS 24.06.2020

As estimativas afastam o Brasil
do cumprimento de metas da Política
Nacional de Mudança do Clima,
que prevê números decrescentes para 2020,
e do Acordo de Paris, que prevê a emissão
de 1,3 bilhão de toneladas brutas de CO2 para 2025.
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Dona Cláudia , de Santa Cruz

RETRATO DA MISÉRIA
Há oito anos, Cláudia Aparecida da Silva, de 54
anos, teve o terceiro AVC, que a deixou com
sequelas - ela precisa da ajuda de uma muleta
para andar. Mas, como até hoje não conseguiu
nenhum benefício do governo, não deixou de
trabalhar como catadora de lixo reciclável para
se sustentar. Até a pandemia de Covid-19.
"Trabalhava por conta própria, catando lixo
nas ruas e vendendo para cooperativas. Tirava
R$ 500, R$ 600 por mês. Agora, com o
isolamento, estou sem renda", conta Dona
Cláudia, que é analfabeta.
Mãe de três ﬁlhos já adultos, um deles
desaparecido, a catadora mora sozinha numa
casa de um cômodo na comunidade de São
Fernando, em Santa Cruz. O barraco, com chão
de terra batida e paredes sem emboço, tem
goteiras quando chove e um vaso sanitário
numa área que nem telhado tem. Ela espera
por doações de material de construção para
terminar a casa.

com as cestas básicas da campanha do
Movimento União Rio".
Sobre a crise e as diﬁculdades econômicas, ela
diz que "conﬁa em Deus que vai ﬁcar tudo
bem":

"Já sobrevivi a tanta coisa ,

estive numa UTI três vezes .
Não vai ser isso

que vai me derrubar".

"Minha ﬁlha às vezes ajuda, mas ela também é
catadora de lixo e está sem renda. O pessoal da
(ONG) Fios da Terra é quem tem me ajudado

#BOLETIMPHI ESPECIAL CORONAVÍRUS 24.06.2020

5

#EMPRESARESPONSÁVEL
Por uma moda consciente e beneﬁcente

16,7 toneladas
de alimentos

Revender, reusar e ressigniﬁcar a moda. Essa é a
proposta da Gringa, e-commerce de acessórios
de luxo de segunda mão recém-lançado pela
modelo e atriz Fiorella Matheis. Mas ao nascer no
contexto de uma pandemia que deixou a população de baixa renda ainda mais vulnerável, a
startup ganhou um novo propósito: a ﬁlantropia.
Há 10 dias, Fiorella convidou amigos e parentes
para doar bolsas e carteiras para um leilão
beneﬁcente e, com 28 peças que pertenceram a
nomes como Angélica, Paulo Gustavo, Bruna
Marquezine, Carolina Dieckmann, Thaila Ayala e
Sophie Charlote, dentre outros – de marcas como
Channel, Valentino, Prada, Stella McCartney e
Yves Saint Laurent – arrecadou R$ 95.800. Todo o
dinheiro foi doado para a campanha RioContra-
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Corona, do Movimento União Rio, se transformando em 16,7 toneladas de alimentos e 4.800
litros de material de limpeza e higiene, entregues a moradores de comunidades cariocas.
“Os produtos foram vendidos com preços bem
mais baixos que os de compra, para estimular a
participação. E foi um sucesso, com muitas
pessoas querendo comprar e outras querendo
doar peças para um próximo leilão. Agora, toda
quinta-feira teremos o leilão de um produto,
beneﬁciando a cada semana uma organização
social”, conta Fiorella.
A ideia para o e-commerce veio da experiência
de Fiorella como consumidora, há anos comprando e vendendo peças em plataformas dos

4.800 litros
de material de
limpeza e higiene

Estados Unidos e Europa. A consciência dos
impactos da indústria da moda para o meio
ambiente – pelo uso intensivo de água, energia e
produtos químicos – e a tendência da nova
geração de gastar menos com bens e mais com
experiências vêm criando o cenário perfeito
para este mercado.
“Eu sentia falta de uma opção como essa no
Brasil. Acredito que esse é o futuro do consumo:
estendendo a vida útil dos produtos, diminuímos os impactos da indústria da moda no
planeta. Principalmente agora, depois da Covid,
é um caminho natural que as pessoas ﬁquem
mais conscientes sobre suas escolhas”.
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PHI BRASIL AFORA
Saúde , abrigo e informação para a
população de rua em Teresina
Os "invisíveis" da sociedade - pessoas em
situação de rua - são o público atendido pela
Associação Beneﬁcente São Paulo Apóstolo
(ABESPA), ONG de Teresina, Piauí, também
conhecida como Pastoral do Povo da Rua. Em
seu espaço, são oferecidas refeições e realizadas consultas médicas, odontológicas e psicológicas, com aproximadamente 120 atendimentos por mês. Também são realizadas sessões de orientação individual ou em grupo e
encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e que possam contribuir na construção da autonomia e da inserção social para
esses indivíduos. A Abespa é apoiada pelo
edital do Movimento Bem Maior, com gestão
do Instituto Phi.
Diante da expansão da Covid-19, em parceria
com o Governo do Estado do Piauí, a Abespa
está abrigando numa escola pública esta
população para quem a quarentena domiciliar não é uma opção. Continuam sendo realizadas as atividades de saúde e foi criado um
projeto de capacitação proﬁssional para
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Teresina /PI

refeições

geração de emprego e renda. Com isso, em seis
meses de conﬁnamento com os abrigados,
serão realizados oito cursos de capacitação e
seis palestras motivadoras em áreas como
empreendedorismo, desenvolvimento interpessoal e meio ambiente.
Ao longo dos anos, a Pastoral entendeu que
seu impacto precisaria ser mais abrangente,
empoderando esses cidadãos para que

consultas médicas,
odontológicas e psicológicas
120 atendimentos /mês

orientação e
encaminhamentos
a outros serviços
socioassistenciais

tivessem voz na sociedade.Em parceria com a
Arquidiocese de Teresina e o Governo do
Estado do Piauí, está em curso o projeto de
uma nova sede - temporariamente suspenso
por conta da Covid-19 - com um espaço mais
amplo, incluindo albergamento, salas de aula,
biblioteca, área de vivência e auditório. O
desaﬁo, claro, é conseguir os recursos necessários para a reforma.
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#COMOPARTICIPAR

Faça a sua doação :
Ainda precisamos
muito da sua doação !
Depósito bancário
Instituto Phi Philantropia Inteligente
Banco Itaú (341 Banco Itaú S.A.)
Agência: 0726
Conta Corrente: 07246-5
CNPJ: 19.570.828/0002-94
Os comprovantes podem ser enviados
para ﬁnanceiro@institutophi.org.br

Cartão de crédito e débito
As doações em cartão de crédito*
podem ser realizadas através da
Plataforma PayPal.
*A plataforma do cartão cobra 2,6% de taxa.

Doe com AME
https://www.ame.plus/pague/2n5SdoIvAJvVDR4dk1yaSH
Pontos de Programas de Fidelidade
Entre no site http://pontospravida.org e escolha ajudar
o Movimento União Rio, dando suporte às comunidades.
(Itaú Sempre Presente, Dotz, Esfera, Livelo e Petrobras Premmia)
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"Não temos nas nossas mãos as soluções para

todos os problemas do mundo, mas diante de todos

os problemas do mundo, temos as nossas mãos ."

Friedrich Schiller
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